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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب العيدين -الموطأ 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

ينا محمد وعلى آله وصحبه نب ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين.

  .واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا
 :اب ترك الصالة قبل العيدين وبعدهماب :-رحمه هللا-قال المؤلف 

لم يكن يصلي يوم الفطر قبل  -مارضي هللا عنه-ن عبد هللا بن عمر أ :ني يحيى عن مالك عن نافعحدث
 . الصالة وال بعدها

كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع  وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب:
 .الشمس

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،عالمينالحمد هلل رب ال
  :قبل العيدين وبعدهما ةباب ترك الصال: -رحمه هللا تعالى-يقول اإلمام 

خرج يوم الفطر  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي ": -مارضي هللا عنه-يحين عن ابن عباس ثبت في الصح
د: أنه ال صالة قبل العيد وال بعدها، سواٌء وبهذا قال اإلمام أحم "ل ِّ قبلهما وال بعدهماتين لم يصفصلى ركع

يرى  -رحمه هللا-الشافعي  ؛ ألنه ال صالة للعيد،صليت العيد في المصلى أو في المسجد، إذا دخل يجلس
 في الصالة، ال قبلها وال بعدها. الكراهة
ثم يصعد المنبر،  ،فصلى مباشرة كما يدخل يوم الجمعة ،ل المصلىودخلما خرج  -عليه الصالة والسالم-النبي 
المأمون مخاطٌب بقوله  اإذ  ه إمام، باعتبار  ؟باعتباره إمام أو باعتبار هذا تشريع عام -عليه الصالة والسالم-فعله 

المأمون ال لو قلنا بهذا أن  ))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين((: -عليه الصالة والسالم-
الملحوظ  -عليه الصالة والسالم-في يوم الجمعة ال يصلي؛ ألن النبي  اولو كانت في مسجد، لقلنا أيض   ،يصلي

 يصلي. ما لو قلنا بهذا عنه أنه يصعد المنبر، 
 ، فيقتدي به األئمة، فال يصلون الفي مثل هذه األحوال باعتباره إمام -عليه الصالة والسالم-المقصود أن النبي 

، نعم. يعني مثل ما ، من دخل إلى العيد يصعد إلى الصالةيصعد المنيرقبلها وال بعدها، من دخل إلى الجمعة 
يقول: سمع هللا لمن  مهل المأمو ))سمع هللا لمن حمده، ربنا ولك الحمد(( : -عليه الصالة والسالم-قيل في قوله 

ما يمكن  -عليه الصالة والسالم-ره إمام، فمن أفعاله حمده كما يقول الشافعية؟ ما يقول، لكن هذا قاله باعتبا
 حمله على حاٍل دون حال.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصالة وال بعدها، 
ال  ،قبل العيد لحنابلة، أنه ال صالة، وهذا هو المعروف في مذهب ا-عليه الصالة والسالم-للنبي  ايعني اتباع  
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والمصلى، في المصلى، ومنهم من يفرق بين المسجد  وأ سواٌء صليت في المسجد اقبلها وال بعدها، وعندهم أيض  
عليه الصالة -ال ُيعارض به مثل قوله  -عليه الصالة والسالم-فيقول: المسجد له تحية؛ ألن مجرد ترك النبي 

وال شك أن دخول المصلى أسهل من  تى يصلي ركعتين(())إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس ح: -والسالم
لكن لو دخل المسجد ال بد أن  مصلى العيد وما صلى ما يثرب عليه؛دخول المسجد، يعني لو دخل شخص 

النشغاله بصالة العيد، وفي حكمه  -عليه الصالة والسالم-يصلي ركعتين تحية المسجد، ومجرد ترك النبي 
 األئمة.

والكوفيون  .، كما قاله النووي  بعدها، وهذا محموٌل على المأموماهة في الصالة ال قبلها والقال الشافعي: ال كر 
 ا ال قبلها، والبصريون يصلون قبلها ال بعدها، والمدنيون ال يصلون ال قبلها وال بعدها.بعدهيصلون 

مسجد ال سيما إذا كان لكن من جاء وصلى تحية ال ليس لها سنة ال قبلها وال بعدها؛ والحاصل أن صالة العيد
 في المسجد فهذا أحسن، هذا امتثال األمر.

بيته وال في يقول: حتى أن بعض أهل العلم  ،ويصلي ما شاء ،واألولى أن ال يصليها في مكانها، ينتقل إلى بيته
 ، صالة بعد العيديصلي، ما في 

 .......طالب:
 على أنها صالة الضحى. ةمحمولهذه على كل حال 
بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع كان يغدو إلى المصلى مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وحدثني عن 

من صلى في المسجد لكن  ،ر إلى صالة العيد قبل طلوع الشمسالشمس، يعني مبادرة إلى صالة العيد، يباد
يد، ال ، وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى صالة العصالة الصبح، وجلس في مصلى يذكر هللا حتى ترتفع الشمس

لكن لو خشي فوات صالة العيد ما انتظر إلى أن ترتفع صالة  سنن وما فاته شيء؛شك أنه استعمل جميع ال
 الشمس ثم تفوته صالة العيد يقال لهذا: بادر إلى صالة العيد؛ ألنها تفوت، وصالة الضحى ال تفوت.

 :في الصالة قبل العيدين وبعدهما باب الرخصة
لي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع أن أباه القاسم كان يص بد الرحمن بن القاسمحدثني يحيى عن مالك عن ع

 . ركعات
 .وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة في المسجد

  :في الصالة قبل العيدين وبعدهما باب الرخصة: -رحمه هللا تعالى-يقول 
من  ا، والرخصة ينبغي أن تكون أيض  -عليه الصالة والسالم-يد وبعدها من فعله الرخصة ترك الصالة قبل الع

 .ال سيما مع عدم المخالفه اعتبار عند علماء اإلسالم، ل الكن فعل السلف أيض   ،-عليه الصالة والسالم-فعله 
كان يصلي قبل  -أحد الفقهاء السبعة-يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم 

أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات في المسجد قبل طلوع الشمس؛ ألنه يجلس حتى ترتفع الشمس اقتداء  بالنبي 
جلس في مصاله بعد الصبح إلى أن من )): ثم يصلي أربع ركعات، إن صح حديث -عليه الصالة والسالم-

على علم فينبغي أن يحرص طالب ال ،واضح إذا صحهذا  تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة((
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عليه -لكن إذا كان يرجح عدم صحة ذلك فليجلس حتى تنتشر الشمس اقتداء  بالنبي  عليه بالنواجذ؛ ضهذا، ويع
، على أن ال يترك صالة انصرفإن شاء أو ثم إن شاء صلى  ،كما ثبت في الصحيح -الصالة والسالم

ن صلى الركعتين بعد طلوع الشمس و  الضحى،  ساغ له ذلك ولو لم يثبت الخبر. ارتفاعها بنية الضحىوا 
 فهذا القاسم أحد الفقهاء كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات، وينبغي أن يبادر بها إذا أمكن

يترتب عليه فوات صالة العيد لماذا؟ ألنه يخشى أن ينشغل بعد صالة العيد عن صالة الضحى فيبادر بحيث ال 
 بها.

يعني بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصالة في المسجد،  حدثني عن مالك عن هشاميقول: و 
منهم كان ال يصلي؛ ألنه يبادر بالذهاب إلى  اوسعيد أيض   ،وهما من الفقهاء السبعة ،عروة بن الزبير والقاسم
ظران حتى ترتفع الشمس ثم يحل وقت صالة الضحى، قبل أن ترتفع الشمس، وهذان ينتصالة العيد قبل أن 

وديدن عند سلف هذه األمة  ،، وهذا أمٌر معروفيصليان يوم الفطر قبل الصالة في المسجد؛ ألنهما يمكثان
حتى عند علماء اإلسالم المكث في المسجد حتى طلوع الشمس، معروٌف  ،-عليه الصالة والسالم-اقتداء  بالنبي 

واغتنام أوائل األوقات  تركها انهارت قواه فماذا يفعل؟!عني لو مشهور، وشيخ اإلسالم يقول: هذه غدوتي، ي
 طالب العلم، ال يفرط في مثل هذا. المباركة هذا أمٌر ينبغي أن يحرص عليه المسلم ال سيما

كثيرة عن سلف هذه األمة، حتى قال النخعي: إن المالئكة لتعج إلى خالقها  اوذكر البغوي في شرح السنة آثار  
 ،ووقت فراغ بال، وجاء الحث عليه ،ال سيما وقت مبارك ،م بعد الصبح، هذا ال ينبغي أن يفرط بهمن نوم العال
 .-عليه الصالة والسالم-وفعله النبي 

هذه مسألة  - سح العمل بالكلية، حتى قال بعضهمإذا ضعف عنده الخبر خالص انتهى، مُ وبعض الناس 
ال تبغقال: تب -ه منهايخشى علي صالة اإلشراق، بالحرف الواحد، أنا ما  ،صالة العجائز ي تصليغي تطلع وا 

الخبر ضعيف، وتشبث بمثل  :أو سمع من يقول ؟أدري ما عنده من العلم، هل وصل إلى ضعف الخبر بنفسه
أقل األحوال أن تصلى  ول مثل هذا الكالم،وما يخال بطالب العلم أن يق ؟فعلوتطاول على هذا ال ،كالمهذا ال

 إذا ضعف الخبر، يعني أقل أحواله الحسنى أنه حسن لغيره، وصححه بعضهم.بنية الضحى يعني 
 طالب:......

أو تلك هي تغني عن  ،متداخلتان، يعني يصلي بهذه النية ،في وقت واحدعلى كل حال هما سنتان متداخلتان 
ن صالها بنية الضحى فقد أتى بما  ،سنة الضحى  حث عليه وحض عليه.وا 

-لب العلم ينبغي أن يحتاط لمثل هذه األمور، ويحرص على هذه السنة، ابن القيم على كل حال المسألة طا
إنهم يمكثون في المسجد بعد صالة الصبح قال:  ،لما شرح حال األبرار اوقد ذكرناه مرار   -رحمه هللا تعالى

ون طلوع الشمس ظر تنهم ينإ :يذكرون هللا حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا ركعتين ثم انصرفوا، وقال عن المقربين
ن شاءوا انصرفواهذا إذا طلعت الشمس إن   من دون صالة.  شاءوا صلوا وا 
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وعرفنا بماذا تفرق بين هؤالء وهؤالء؟ وال شك أن المقربين أحرص من األبرار؛ ألن المقربين سوف ينصرفون إلى 
وهذا يوحي بأن ابن  عبادات، وأولئك سوف ينصرفون إلى أعمال الدنيا، فيخشى عليهم من فوات هذه الصالة،

 القيم يرى أن الخبر فيه شيء عنده.
بمعنى أن البداية بأنه بدعة، يعني التكبير الجماعي المرتب،  أما التكبير الجماعي فقد صرح جمٌع من أهل العلم

رضي -تضج بالتكبير من تكبير الناس بتكبير عمر منى  أما كون  لبداية والنهاية تكون مع النهاية،تكون مع ا
 ،هم، يعني أنت إذا دخلت المسجد في يوم الجمعةفال يلزم، عمر يذكرهم بالتكبير ثم يكبر كل واحد من - عنههللا

لكن هل يعني هذا أنهم يقرؤون قراءة جماعية، من مجموع  رؤون، لهم أصوات مرتفعة بالقراءة؛والناس يق
 األصوات يحصل هذا الضجيج.

 :إلمام يوم العيد وانتظار الخطبةباب غدو ا
نة التي ال اختالف فيها عندنا في وقت الفطر واألضحى أن اإلمام يخرج مضت الس  : حدثني يحيى قال مالك

هل له أن  ،وسئل مالك عن رجل صلى مع اإلمام :قال يحيى ،وقد حلت الصالة ،من منزله قدر ما يبلغ مصاله
 .ال ينصرف حتى ينصرف اإلمام :فقال ؟ينصرف قبل أن يسمع الخطبة

  :باب غدو اإلمام يوم العيد وانتظار الخطبة: -رحمه هللا تعالى-يقول 
وتأخير الفطر، يعني ال تؤدى هذه في الوقت الذي تؤدى فيه هذه، وليس معنى تأخير  ،تعجيل األضحىيسن 

على كل حال تكون صالة األضحى يبادر بها من أجل أن يتسع  الفطر أنهم يؤخرونها إلى أن تشتد الشمس،
س معنى ون من أكل مما سبقت اإلشارة إليه، ولييتناول ما يتناولوتؤخر صالة الفطر من أجل أن  وقت النحر،

 .اهذا أن يكون الفارق كبير  
من إضافة المصدر لمفعوله، أي انتظار الناس سماع الخطبة؛ ألن  :إلمام يوم العيد وانتظار الخطبةباب غدو ا

أال ، ويجلس في المصلى ينتظر الخطبة ،يغدو إلى المصلى يظن أن اإلمام الذي يفهم أو يسمع هذه الترجمة
ما المأموم، على أن المقصود بانتظار الخطبة ؟ ممكن، لكن الذي ينتظر الخطبة هو يمكن يفهم هذا من الترجمة

 ال، انتظار الخطبة بعد الصالة، ويدل عليه األثر الثاني. ،قتير إلى الصالة قبل الصالة بو كبهو بالت
والعرف الذي  ،نة التي ال اختالف فيها عندنا بالمدينة، يعني الطريقةيحيى قال مالك: مضت الس   يقول: حدثني

حلت الصالة، يعني قد و  ،ام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصالهمشوا عليه في وقت الفطر واألضحى أن اإلم
صالة العيد زوال الشمس، وخروج وقت النهي، وآخر وقت  ،ة بارتفاع الشمس، يعني حلت الصالمسارتفعت الش

 نتهاء وقت النهي إلى زوال الشمس.واوآخر وقتها زوال الشمس، تبدأ من ارتفاع الشمس 
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع اإلمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: ال ينصرف 

فإذا أذن للناس ت لتسمع، ويفاد منها، مام، أي يكره ذلك لمخالفة السنة؛ ألن الخطبة إنما شرعحتى ينصرف اإل
التي من أجلها شرعت، إنما شرعت إلفادة الناس، الغرض ا أدت الخطبة ى حٍد سواء أن ينصرفوا إذا صلوا معل

 الخطبة. انتهاءسلم أن ينصرف قبل فال ينبغي للم
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عليه أن يخرج من ، ربع ساعة مثال   :كم؟ كم تفترض؟ قلإلى المصلى  -اإلمام-الطريق من بيته أو مسجده 
من  ،من مسجده ،بحيث يكون المسافة مقدار ربع ساعة حتى ترتفع الشمس من مصالهأو من مسجده  منزله

 ما يبلغ مصاله وقد حلت الصالة فيبادر بها. ربيته مكان الخروج، قد
سئلة اإلنترنت لكن نجيب على أ ، ومنها من المجتمعين في اإلنترنت؛منها من اإلخوة الحضور اأسئلة كثيرة جد  

 قبل؛ ألنها كثيرة.
  ؟إن لم يعلم بالعيد إال بعد الزوالطالب: 

 .يصلونها من الغد
 الزكاة؟  ماطالب : 
 ى كل حال يؤديها قبل صالة العيد.عل؟ الفطر

 ؟يوم الغد جمعة ما تسقط.لو صلوها من الغد ووافق طالب: 
 الشيخ: تسقط العيد؟

 طالب: الجمعة تسقط؟
 لو ما شهد العيد مثله. الشيخ: تسقط مثل

 
 


